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1. Inleiding
De vroegere activiteiten van 3M te Zwijndrecht hebben gezorgd voor PFAS verspreiding in de omgeving. Op 
basis van bodemonderzoeken binnen het projectgebied ‘Oosterweelverbinding op de linkeroever’ is bekend 
dat er ook hier verhoogde gehalten aan PFAS (voornamelijk PFOS) in de bodem aanwezig zijn. Tijdens de 
uitvoering van de werken moet er op worden toegezien dat de activiteiten op de werf niet resulteren in een 
(verhoogd) blootstellingsrisico aan PFAS1 voor mensen die werken op de werf of die in de omgeving van de 
werf wonen of verblijven.  

De eventuele PFAS verspreiding (via verstoffing) ten gevolge van werfactiviteiten, wordt in opdracht van Lantis 
opgevolgd door het op regelmatige basis uitvoeren van stof en PFAS metingen binnen de kadastrale werkzone 
101. Dit is de kadastrale werkzone van de PFAS verontreiniging en verschilt van de kadastrale werkzone 1, die
de rest van het projectgebied dekt. In het vervolg van de nota wijst KWZ op de volledige kadastrale werkzone.
Wanneer iets beperkt is tot de kadastrale werkzone 101, wordt dit gespecifieerd als KWZ 101 (gele zone Figuur
1).

Figuur 1 Ligging van de kadastrale werkzone 101 in het geel. 

Om een uitspraak te kunnen doen over het potentiële blootstellingsrisico, moeten de meetresultaten getoetst 
worden. Echter is er op heden geen Belgische of Vlaamse norm betreffende de toegelaten PFAS concentratie in 
lucht. Daarom heeft RoTS bij de start van de metingen een zo onderbouwd mogelijk tijdelijk toetsingskader 
afgeleid, op basis van de meest recente EFSA2 gezondheidskundige grenswaarde. Dit tijdelijke toetsingskader is 

1 Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA) zijn de meest geproduceerde en bestudeerde stoffen die deel uit maken 
van de PFAS (Per- en PolyFluorAlkyl stoffen, CnF2n+1). Geperfluoeerde alkylverbindingen zijn volledig gefluoreerd; gepolyfluoreerde 
alkylverbindingen gedeeltelijk. 
2 European Food Safety Authority. 
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nu gevalideerd door VITO3, waarbij ze op een beperkt aantal punten suggesties voor bijsturing geformuleerd 
hebben. In overleg zijn de laatste aspecten van de afleiding en toetsing uitgeklaard. 

Voorliggende nota licht het gevalideerde tijdelijke toetsingskader toe dat toegepast zal worden ter beoordeling 
van de PFAS meetresultaten in lucht (Hoofdstuk 2). Daarnaast worden de reeds uitgevoerde metingen 
retrospectief beoordeeld ten opzichte van dit gevalideerd tijdelijke toetsingskader (Hoofdstuk 3). 

2 Toetsingskader 
Er is op dit moment geen wettelijk kader, noch een gezondheidskundig toetsingskader, voor evaluatie van PFAS 
metingen in lucht voorhanden in Vlaanderen, België of Europa.     

Voor andere chemische stoffen (een 20-tal) werden de voorbije jaren gezondheidskundig advieswaarden voor 
chemische stoffen in lucht opgesteld en toegepast in bijvoorbeeld MilieuEffectRapportage (zie 
‘Gezondheidskundige advieswaarden (GAW) voor gebruik in MER’ beschikbaar op ‘Aandachtsgebieden en 
humane biomonitoring - Zorg en Gezondheid (zorg-en-gezondheid.be)). Deze GAW’s werden door VITO 
opgesteld in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid.  De VMM (dienst lucht) behoorde tot de 
stuurgroep van het project waarin deze GAWs werden afgeleid.   

Als onderdeel van het opstellen van deze GAW voor chemische stoffen in lucht werden diepte-analyses 
uitgevoerd waarbij de beschikbare toxicologische informatie grondig bestudeerd werd, en op basis van een 
expert-oordeel gekomen werd tot een goed onderbouwde keuze van een gezondheidskundige advieswaarde. 
Gezien er momenteel nog geen GAW voor PFAS afgeleid zijn, wordt een tijdelijk toetsingskader voorgesteld. 
In dit hoofdstuk wordt eerst het initiële tijdelijke toetsingskader samengevat weergegeven, gevolgd door het 
gevalideerde tijdelijke toetsingskader. 

2.1 Initieel tijdelijk toetsingskader 
De basis voor het initieel tijdelijk afgeleide toetsingskader is de op 17 september 2020 door EFSA gepubliceerde 
TWI4. Deze TWI bedraagt 4,4 ng PFOA/kg lichaamsgewicht/week, hetgeen overeenkomt met een TDI5 van 0,63 
ng PFOA/kg lichaamsgewicht/dag. Voor de verdere afleiding worden volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- gemiddelde gewicht van een volwassen mens: 70 kg
- gemiddelde hoeveelheid ingeademde lucht door een volwassen mens:

· 0,4 tot 0,5 liter lucht per ademhaling;
· 12 tot 15 ademhalingen per minuut;
· maximale blootstelling van 24 uur;
 7,5 (l/min) * 1.440 (min/dag) * 10-3 = 10,8 m³/dag.

- de door EFSA gepubliceerde TWI is een som van vier PFAS (PFOA, PFOS, PFNA en PFHxS). In het
voorgestelde toetsingskader wordt gesuggereerd om de toetsingswaarde uit te drukken in functie van
PFOA. Hiervoor worden de overige PFAS omgerekend naar PFOA-equivalenten met behulp van de door het
RIVM bepaalde ‘relatieve potentiële factor’ (RPF)6. Op deze manier wordt de relatieve toxiciteit van elke

3 Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek. 
4 TWI = Tolerable Weekly Intake, https://www.efsa.europa.eu/en/news/pfas-food-efsa-assesses-risks-and-sets-tolerable-intake. 
5 TDI = Tolerable Daily Intake 
6 RIVM, ‘Memorandum on the implementation of the EFSA sum TWI of PFASs’, Final 7 April 2021. 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/aandachtsgebieden-en-humane-biomonitoring
https://www.zorg-en-gezondheid.be/aandachtsgebieden-en-humane-biomonitoring
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PFAS ten opzichte van die van PFOA in rekening gebracht en kan er getoetst worden aan de afgeleide 
‘toelaatbare PFOA inname per dag’. 

Op basis van de uitgangspunten resulteert deze TDI in een toelaatbare inname van 44 ng PFOA/dag of een 
toelaatbare concentratie in lucht van 4,1 ng PFOA/m³. 

2.2 Gevalideerd tijdelijk toetsingskader 
VMM/VITO hebben het door RoTS voorgestelde (tijdelijk) toetsingskader, afgeleid vertrekkende van de EFSA 
TWI gepubliceerd in 2020, gevalideerd. Hierbij worden volgende aandachts- en uitgangspunten geformuleerd: 

- de gezondheidskundige grenswaarde voor chronische orale blootstelling van EFSA (TWI van 4,4 ng/kg 
lichaamsgewicht per week; TDI van 0,63 ng/kg lichaamsgewicht per dag) geldt voor de som van 4 PFAS 
verbindingen, namelijk PFNA, PFOA, PFHxS en PFOS. 

- de som van de 4 PFAS wordt in rekening gebracht, zonder omzetting naar PFOA-equivalenten op basis van 
de door het RIVM gedefinieerde RPF. 

- in de context van REACH7 wordt een waarde voor blootstelling aan omgevingslucht van 20 m³/dag 
gebruikt. Voor het lichaamsgewicht wordt in de context van o.a. REACH 70 kg gehanteerd. 

- dit tijdelijk afgeleide toetsingskader dient gehanteerd te worden om chronische blootstelling aan PFAS 
(m.a.w. jaargemiddelde PFAS concentraties) te evalueren.  De impact van dag-tot-dag variaties aan PFAS 
concentraties op gezondheid zijn momenteel zeer moeilijk te interpreteren en wellicht ondergeschikt  aan 
de toetsing van de chronische blootstelling.  

- de toegepaste allocatiefactor, het aandeel van een bepaalde blootstellingsroute, beïnvloedt sterk het
uiteindelijke toetsingskader. Men dient ermee rekening te houden dat de volledige ‘ruimte’ om 
de EFSA gezondheidskundige advieswaarde te bereiken niet volledig kan toegekend worden aan lucht, 
vermits er ook andere PFAS blootstellingsroutes zijn zoals voeding. In een vervolgtraject dient een gepaste 
waarde voor de allocatiefactor bepaald te worden. Voorlopig wordt er uitgegaan van een 
allocatiefactor  tussen 20 % en 100 %. Ter vergelijking, in de context van drinkwater wordt er 
doorgaans  een allocatiefactor van 20 % gehanteerd. 

- er wordt een opsplitsing gemaakt tussen arbeiders (werkzaam binnen de KWZ) en omwonenden. Voor
arbeiders wordt de allocatiefactor gelijkgesteld aan 100 %. Gezien de maatregelen die van kracht zijn 
binnen de KWZ (zo mag er bijvoorbeeld niet gegeten worden in zones met door PFAS vervuilde grond), kan 
er namelijk verondersteld worden dat arbeiders geen bodem, ter plaatse geteelde groenten,… op eten.   
Daarnaast worden de meetresultaten conservatief geïnterpreteerd. Voor de toetsing van de 
meetresultaten, gemeten gedurende de duurtijd van de activiteiten (8 uur per dag) en bij condities en 
activiteiten die verstoffing in de hand werken, wordt namelijk aangenomen dat de “extreme” verstoffing 
niet slechts 8, maar 24 uur voorkomt. Moest er in werkelijkheid een 24 uursmeting worden uitgevoerd, 
zou deze 8 uur van “extreme” verstoffing verdund worden door de 16 uur waarbinnen de verstoffing 
beperkter is. Tijdens deze 16 uur is er namelijk geen activiteit binnen de KWZ. Wanneer 
de “daggemiddelde” meetresultaten de chronische toetsingswaarde niet overschrijden, zal deze ook op 
jaargemiddelde basis niet overschreden worden.  

Op basis van bovenstaande uitgangspunten worden onderstaande (tijdelijke) toetsingswaarden bekomen voor 
de som van PFNA, PFOA, PFHxS en PFOS in lucht:   

7 https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r8_en.pdf/e153243a-03f0-44c5-8808-88af66223258 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fdocuments%2F10162%2F13632%2Finformation_requirements_r8_en.pdf%2Fe153243a-03f0-44c5-8808-88af66223258&data=04%7C01%7C%7Cfbe27409a85e454a765a08d98999a0f6%7C9e2777ed82374ab992782c144d6f6da3%7C0%7C1%7C637692115203803675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=N7Tby4IxKT8hlBFnb%2B0%2F9kLjW5nFyBYnnX%2BMBQuYNYE%3D&reserved=0
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- omwonenden:
o 0,4 - 2,2 ng/m³ (allocatiefactor 20 - 100 %)

- arbeiders:
o 2,2 ng/m³

Zoals toegelicht geldt de door EFSA gedefinieerde TWI voor de som van 4 PFAS. Echter is het zo dat enkele van 
deze PFAS niet of slechts in zeer lage concentraties voorkomen binnen de KWZ. Dit laatste betekent dat er door 
het laboratorium geen concentratie kan worden vastgesteld. In dit geval wordt het meetresultaat 
gerapporteerd als ‘kleiner dan de rapportagegrens’ (< RG). Er kan dan enkel met zekerheid gesteld worden dat 
het analyseresultaat kleiner is dan een bepaalde waarde, zijnde de rapportagegrens. Om toch een som te 
kunnen nemen, worden er in de evaluatie telkens drie te toetsen concentraties bepaald: 

o ondergrens (OG): de concentraties van de PFAS die gerapporteerd worden als ‘< RG’, worden
gelijk gesteld aan nul.

o midden grens (MG): de concentraties van de PFAS die gerapporteerd worden als ‘< RG’, worden
gelijk gesteld aan de helft van de rapportagegrens.

o Bovengrens (BG): de concentraties van de PFAS die gerapporteerd worden als ‘< RG’, worden
gelijk gesteld aan de rapportagegrens.

Er wordt op gewezen dat dit een tijdelijk toetsingskader betreft dat enkel in het kader van 
de  bijstellingsvoorwaarden voor de exploitatie en werfvergunningen van Oosterweel dient gebruikt te worden. 
In afwachting van een volwaardige gezondheidskundige advieswaarde voor PFAS in 
omgevingslucht, afgeleid volgens de methodiek opgesteld door AZG en VITO6, is dit echter de enige manier om 
de meetresultaten te beoordelen. Bij toekomstige evaluaties van het toetsingskader dient zeker gekeken te 
worden naar studies die expliciet gaan over inhalatoire routes. Indien er niet voldoende inhalatie studies voor 
PFAS beschikbaar zijn, kan  een gezondheidskundige advieswaaarde voor orale blootstelling als vetrekbasis 
gebruikt worden, maar moet de argumentatie voor deze route-naar-route extrapolatie wetenschappelijk 
onderbouwd worden. Omwille van het verwachte voortschrijdende inzicht, zal het afgeleide (tijdelijke) 
toetsingskader voor PFAS in omgevingslucht jaarlijks geëvalueerd worden. Zodoende kan nieuwe informatie 
betreffende de andere blootstellingsroutes en normeringskaders voor andere milieucompartimenten op 
termijn worden meegenomen in de afleiding.  

2. Herevaluatie reeds uitgevoerde meetcampagnes
Onderstaand worden de meetresultaten van de reeds uitgevoerde PFAS metingen kort weergegeven en 
getoetst volgens het (tijdelijk) gevalideerde toetsingskader. Het is dus de toetsingswaarde afgeleid voor 
arbeiders die toegepast wordt op de metingen die in opdracht van Lantis uitgevoerd worden binnen de KWZ. 
Meer toelichting per meetcampagne, inclusief de toetsing aan het initieel voorgestelde toetsingskader is terug 
te vinden in de respectievelijke rapporten op de Oosterweel-website8. 

8 https://www.oosterweelverbinding.be/veelgestelde-vragen 
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2.3 Metingen 9/06/2021 
De meetresultaten worden weergegeven in Tabel 3.1. Zoals toegelicht in het specifieke rapport, is de 
meetmethode na het uitvoeren van deze eerste meetcampagne bijgestuurd om een lagere rapportagegrens te 
bekomen. Onderstaande rapportagegrens stelt ons namelijk niet instaat een zinvolle toetsing uit te voeren, 
aangezien deze standaard boven de toetsingswaarde ligt.  

Tabel 3.1 Overzicht meetresultaten 9/06/2021 en bepalen OG, MG en BG. 

Meetlocatie PFOS 
[ng/m³] 

PFOA 
[ng/m³] 

PFNA 
[ng/m³] 

PFHxS 
[ng/m³] 

Som OG 
[ng/m³] 

Som MG 
[ng/m³] 

Som BG 
[ng/m³] 

COTU < 5 < 5 < 5 < 5 0 10 20 

E34 west < 5 < 5 < 5 < 5 0 10 20 

K05 Noord < 5 < 5 < 5 < 5 0 10 20 

’t Rot < 5 < 5 < 5 < 5 0 10 20 

WZI 3M < 6 < 6 < 6 < 6 0 12 24 

’t Zand < 5 < 5 < 5 < 5 0 10 20 

K05 zuid < 4 < 4 < 4 < 4 0 8 16 

Kluifrotonde < 6 < 6 < 6 < 6 0 12 24 

2.4 Metingen 29/06/2021 
De meetresultaten worden weergegeven in Tabel 3.2. De resultaten tonen aan dat de bijstelling van de 
meetmethode gewerkt heeft, aangezien de rapportagegrens qua grootteorde nu onder de toetsingswaarde 
ligt. Uit de evaluatie blijkt dat de toetsingswaarde voor geen van de gedefinieerde grenzen overschreden 
wordt. 

Tabel 3.2 Overzicht meetresultaten 29/06/2021 en bepalen OG, MG en BG. 

Meetlocatie PFOS 
[ng/m³] 

PFOA 
[ng/m³] 

PFNA 
[ng/m³] 

PFHxS 
[ng/m³] 

Som OG 
[ng/m³] 

Som MG 
[ng/m³] 

Som BG 
[ng/m³] 

K05 zuid < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0 0,8 1,6 

’t Rot < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0 0,8 1,6 

WZI 3M 0,39 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0,39 0,99 1,59 

2.5 Metingen 1/07/2021 
De meetresultaten worden weergegeven in Tabel 3.3. Uit de evaluatie blijkt dat de toetsingswaarde voor geen 
van de gedefinieerde grenzen overschreden wordt. 

Tabel 3.3 Overzicht meetresultaten 1/07/2021 en bepalen OG, MG en BG. 

Meetlocatie PFOS 
[ng/m³] 

PFOA 
[ng/m³] 

PFNA 
[ng/m³] 

PFHxS 
[ng/m³] 

Som OG 
[ng/m³] 

Som MG 
[ng/m³] 

Som BG 
[ng/m³] 

MTP 1 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0,6 1,2 

MTP 2 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0,6 1,2 

MTP 3 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0 0,8 1,6 
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2.6 Metingen 16/07/2021 
De meetresultaten worden weergegeven in Tabel 3.4. Uit de evaluatie blijkt dat de toetsingswaarde enkel op 
Loc 5 en voor de bovengrens overschreden wordt. Dit is het gevolg van de hogere rapportagegrens. Zoals 
toegelicht in het specifieke rapport is deze hogere rapportagegrens het gevolg van een kortere staalname duur 
ten gevolge van het onbedoeld uitschakelen van de generator. Verwacht wordt dat de eigenlijke 
rapportagegrens in het geval van een normale staalname in lijn zou liggen met die op de overige locaties. De 
overschrijding houdt bijgevolg geen reëel blootstellingsrisico in. 

Tabel 3.4 Overzicht meetresultaten 16/07/2021 en bepalen OG, MG en BG. 

Meetlocatie PFOS 
[ng/m³] 

PFOA 
[ng/m³] 

PFNA 
[ng/m³] 

PFHxS 
[ng/m³] 

Som OG 
[ng/m³] 

Som MG 
[ng/m³] 

Som BG 
[ng/m³] 

Loc 1 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0,6 1,2 

Loc 2 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0,6 1,2 

Loc 3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0,6 1,2 

Loc 4 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0,6 1,2 

Loc 5 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 0 1,2 2,4 

Loc 6 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0,6 1,2 

2.7 Metingen 25/08/2021 
De meetresultaten worden weergegeven in Tabel 3.5. Enkel op Loc 1 (WZI van Lantis op de 3M site) is een PFAS 
concentratie gemeten boven de rapportagegrens. Uit de evaluatie blijkt dat de toetsingswaarde voor geen van 
de gedefinieerde grenzen overschreden wordt. 

Tabel 3.5 Overzicht meetresultaten 25/08/2021 en bepalen OG, MG en BG. 

Meetlocatie PFOS 
[ng/m³] 

PFOA 
[ng/m³] 

PFNA 
[ng/m³] 

PFHxS 
[ng/m³] 

Som OG 
[ng/m³] 

Som MG 
[ng/m³] 

Som BG 
[ng/m³] 

Loc 1 0,5 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0,5 1,1 1,7 

Loc 2 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0,6 1,2 

Loc 3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0,6 1,2 

Loc 4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0 0,8 1,6 

Loc 5 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0 0,8 1,6 

Loc 6 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0 0,8 1,6 

2.8 Metingen 17/09/2021 
De meetresultaten worden weergegeven in Tabel 3.6. Uit de evaluatie blijkt dat de toetsingswaarde enkel op 
Loc 5 en voor de bovengrens overschreden wordt. Dit is het gevolg van de hogere rapportagegrens. Zoals 
toegelicht in het specifieke rapport is deze hogere rapportagegrens het gevolg van een kortere staalname duur 
het ongewild onderbreken van de stroomvoorziening. Verwacht wordt dat de eigenlijke rapportagegrens in het 
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geval van een normale staalname in lijn zou liggen met die op de overige locaties. De overschrijding houdt 
bijgevolg geen reëel blootstellingsrisico in. 

Tabel 3.6 Overzicht meetresultaten 17/09/2021 en bepalen OG, MG en BG. 

Meetlocatie PFOS 
[ng/m³] 

PFOA 
[ng/m³] 

PFNA 
[ng/m³] 

PFHxS 
[ng/m³] 

Som OG 
[ng/m³] 

Som MG 
[ng/m³] 

Som BG 
[ng/m³] 

Loc 1 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0 0,8 1,6 

Loc 2 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0 0,8 1,6 

Loc 3 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0 0,8 1,6 

Loc 4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0 0,8 1,6 

Loc 5 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 0 1,4 2,8 

Loc 6 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0,6 1,2 

3. Conclusie
Bij gebrek aan een Belgisch of Vlaams toetsingskader voor PFAS in lucht, heeft RoTS initieel een tijdelijke 
toetsingswaarde afgeleid vertrekkende van de door EFSA gepubliceerde gezondheidskundige grenswaarde. 
VITO heeft deze nu gevalideerd en bepaalde bijsturingen geformuleerd. Zo wordt er niet langer gewerkt met 
omzetting naar PFOA-equivalenten, maar met de som van vier PFAS (PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS). Belangrijk 
om weten is dat ook dit gevalideerd toetsingskader slechts tijdelijk is. Op basis van voortschrijdend inzicht en 
lopende onderzoeken zal dit worden geëvalueerd, en indien nodig, bijgestuurd. 

Gezien de aanpassingen van het tijdelijke toetsingskader na validatie, worden de meetresultaten van de eerder 
in opdracht van Lantis uitgevoerd metingen binnen de kadastrale werkzone (KWZ) opnieuw geëvalueerd. 
Aangezien de meeste PFAS analyses een resultaat opleveren dat onder de rapportagegrens ligt, wordt de 
evaluatie van de meetwaarden uitgevoerd volgens drie “grenzen” (bovengrens, midden grens en ondergrens). 
Dit levert in totaal telkens drie te toetsen waardes op, die de som zijn van de vier vermelde PFAS waarbij 
resultaten kleiner dan de rapportagegrens respectievelijk volledig, half of niet worden meegenomen.  

Uit de evaluatie blijkt dat, op twee gevallen na waar een probleem met de stroomvoorziening is opgetreden 
waardoor de rapportagegrens hoger komt te liggen en aldus bij toetsing van de bovengrens een theoretische 
overschrijding ontstaat, de toetsingswaarde voor volwassenen op geen enkele locatie en voor geen van de drie 
grenzen wordt overschreden. De conclusie uit de eerdere rapporten blijft bijgevolg overeind. Op bepaalde 
locaties is er PFAS in de lucht vastgesteld, maar er is geen sprake van een overschrijding van de toegelaten 
blootstelling via de lucht. 
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